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D E C Y Z J A

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, po rozpatrzeniu wniosku:

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej 
przebudowie  skrzyżowania  drogi  krajowej  nr 92  z  ul.  Wrzesińską  w  Swarzędzu, na 
podstawie  art.  105  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  -  tekst  jednolity 
(Dz.U.00.98.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z  art.  75 ust. 1 oraz art.  71 ust 2 
ustawy  z  dnia  03  października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), postanowił umorzyć postępowanie.

U z a s a d n i e n i e

Wymienione  przedsięwzięcie  należy  traktować  zgodnie  z  art.  59  ust.  1  pkt.  1  w 
związku z art. 60 i 173 ust 2 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), jako 
przedsięwzięcie  mogące  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  a  nie,  jako 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Przedmiotowe  przedsięwzięcie  wnioskodawca  zakwalifikował  jako  mogące  potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym przedsięwzięcie polegające 
na przebudowie skrzyżowania drogi publicznej zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust.1, pkt. 56 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych 
uwarunkowań  związanych z  kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o 
oddziaływaniu  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2004r.,  Nr  257,  poz.  2573  ze  zmianami),  jako 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wystąpiono do 
Starosty Powiatowego w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
dla powiatu poznańskiego z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o jednoczesne określenie zakresu raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Starostwo zwróciło uwagę na fakt, że drogę 
krajową nr 92 w rejonie projektowanego skrzyżowania – o czterech pasach ruchu na odcinku 
nie  mniejszym  niż  10  km  –  należy  kwalifikować  zgodnie  z  §  2  ust.1,  pkt  30  ww. 
rozporządzenia, jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Odnośnie  przepisu  §2  ust.  2  pkt.  1a.  ww.  rozporządzenia,  przedsięwzięcie  polegające  na 
przebudowie  skrzyżowania  w  obrębie  obiektu  zaliczonego  do  przedsięwzięć  mogących 
zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (droga  nr  92)  –  należy  także  zaliczyć  do 
przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (wymagających 
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko).
W związku z powyższym, zgodnie z art. 75 ust. 1 punkt 1a myślnik pierwszy  ustawy z dnia 3 
października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 
2008r.,  Nr  199,  poz.  1227  z  późn.  zm.)  właściwym  organem  do  wydania  decyzji  o 
środowiskowych  uwarunkowaniach  w  omawianym  przypadku  jest  Regionalny  Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało umorzyć postępowanie. 

Pouczenie

Stronom  przysługuje  prawo  złożenia  odwołania  od  niniejszej  decyzji  do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Jasin
3. Tablica ogłoszeń UMiG w Swarzędzu
4. BIP
5. a/a

Do wiadomości
6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

dla powiatu poznańskiego
7. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

ROS.7624-0030/004/2009
2


